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Høring av evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning —
høringsuttalelse fra Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bergen takker for anledningen til å uttale seg om evaluering av SIU.
Høgskolen har et godt samarbeid med SIU og opplever at det er en viktig og nyttig
medspiller i vårt internasjonaliseringsarbeid. UHR sender egen høringsuttalelse, som
har vært på sirkulasjon i sektoren. HiB stiller seg i all hovedsak bak uttalelsen fra
UHR men ønsker i tillegg å komme med noen konkrete tilbakemeldinger knyttet til
noen av de forholdene som departementet ønsker innspill i forhold til:

Institusjonene må selv ta ansvar for internasjonaliseringsarbeidet, men SIU har en
viktig rolle i forhold til å bidra ttil erfaringsutveksling og kompetansedeling mellom
institusjonene i sektoren, særlig med hensyn til hvordan få til en sterkere kobling
mellom utdanning og forskning i internasjonaliseringsarbeidet. SIU kan også bidra til
bedre kobling mellom vitenskapelig og administrativt internasjonaliseringsarbeid ved
å inkludere begge områder mer tydelig i sin kontakt med institusjonene. Dette kan for
eksempel gjøres gjennom konferanser og møteplasser hvor temaet og vinklingen er
mer faglig-politisk enn administrativ. Se også punkt 7 nedenfor.

SIU gjør en god jobb som nasjonalt programkontor, og høgskolen opplever at de som
jobber med de ulike programmene, har høy kompetanse og viser stor
imøtekommenhet.

Pkt. 6 SIUs arbeid med å rofilere Nor e som studie- o forsknin sland i utlandet
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HiB mener ar SIU gjør en viktig jobb ved å koordinere og legge til rette for deltakelse
for norske universiteter og høgskoler på internasjonale arenaer så som den årlige
EAIE konferansen og NAFSA konferansen. Dette er begge store internasjonale
møteplasser for sektoren og SIU sin deltakelse og koordinering skaper en
overbygning og ramme som er i tråd med HiBs behov. Nettstedet
www.stud innorwa .no er også et godt felles profileringstiltak.

SIU kan også være en ressurs og bidra med kompetanse i spørsmål om
internasjonal markedsføring til institusjoner i sektoren som ikke har dette selv og til å



skape møteplasser for erfaringsutveksling mellom aktørene i sektoren når det gjelder
internasjonal markedsføring og profilering.

Pkt. 7 SIUs samarbeid med andre aktører

HiB ønsker at SIU i enda større grad skal jobbe for å styrke samhandlingen mellom
de ulike aktørene som er involvert i internasjonalisering av høyere utdanning. Det
nasjonale Erasmus seminaret, som SIU arrangerer årlig, har bred deltakelse fra
sektoren og oppfattes som en viktig arena for informasjon og erfaringsutveksling.
Dette konseptet kan videreutvikles til også andre deler av SIUs ansvarsområde som
for eksempel markedsføring/ profilering, bistandsarbeid gjennom høyere utdanning,
forskning og utdanning og så videre. Nesten uavhengig av tema bør SIU alltid ha
fokus på at internasjonalisering ikke er et administrativt prosjekt, men så langt mulig
forsøke å inkludere både vitenskapelig og administrativt ansatte i sin målgruppe.
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